
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління (Центру) 

надання адміністративних послуг 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

від 18.02.2020 № 14-к 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

адміністратора відділу організаційного забезпечення та інформаційної роботи 

(категорія «В») 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених 

законом. Надання суб'єкту звернення вичерпної інформації та 

консультації щодо вимог та порядку надання 

адміністративних послуг. Здійснення контролю за 

додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг 

термінів розгляду справ та прийняття рішень. Розгляд справ 

про адміністративні правопорушення, складання протоколів 

та накладання стягненнь. Проведення іншої роботи, 

пов’язаної із застосуванням законодавства про 

адміністративні послуги. Забезпечення діяльності, щодо 

ведення діловодства: розгляд звернень громадян, 

підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів 

та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з 

питань, що належать до компетенції управління; підготовка 

проектів наказів управління, що належать до компетенції 

управління; забезпечення доступу до публічної інформації та 

здійснення оприлюднення актуальної інформації стосовно 

роботи управління, через інформаційні стенди, засоби 

масової інформації, офіційний субвеб-сайт Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації; опрацювання 

надходжень до скриньки для висловлювання суб’єктами 

звернень зауважень і пропозицій анкет дослідження 

задоволеності споживачів адміністративних послуг. 

Здійснення аналізу та узагальнення отриманих зауваження та 

пропозицій; супровід документообігу управління в 

установленому порядку, в тому числі через систему 

електронного документообігу «АСКОД»; формування 

виконаних документів у справи відповідно до зведеної 

номенклатури справ управління; здійснення роботи з 

укомплектування, зберігання, обліку та використання 

архівних документів до встановлених граничних строків їх 

зберігання в управлінні; своєчасний розгляд, проходження та 

виконання документів, що надійшли до управління 

відповідно до встановлених термінів; забезпечення 

листування з іншими органами виконавчої влади, установами 

та організаціями з питань, що відносяться до компетенції 

управління.  



Умови оплати праці Посадовий оклад – 5500 грн., надбавка за ранг державного 

службовця та надбавка за вислугу років на державній службі 

- згідно чинного законодавства. 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроковий трудовий договір 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби; 

2)  резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, в 

якому обов’язково зазначається така інформація: 

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 

наявності), досвід роботи на відповідних посадах; 

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються 

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 

1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на 

проходження перевірки та на оприлюднення відомостей 

стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; 

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може 

подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність 

встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх 

результатів тестування, досвіду роботи, професійних 

компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, 

наукові публікації тощо). 

На електронні документи, що подаються для участі у 

конкурсів, накладається кваліфікований електронний підпис 

кандидата. 

 

Документи приймаються до 18.00 год.  

25 лютого 2020 року. 

Додаткові (необов’язкові 

документи) 

Заява щодо забезпечення розумного пристосування за 

формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби 

Місце, час та дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною мовою, 

яка є однією з офіційних мов 

Ради Європи/ конкурсу 

27 лютого 2020 року о 10.00 год. 

03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Остапець Альона Олександрівна 

тел. (044) 207-09-85 

a.ostapets@solor.gov.ua 



Кваліфікаційні вимоги 

Освіта Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або 

бакалавра 

Досвід роботи - 

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Володіння іноземною мовою - 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

Необхідні ділові якості Дотримання субординації, команда робота, концентрування 

на деталях, оперативність 

Необхідні особистісні якості Дисциплінованість, відповідальність, стресостійкість, 

комунікація та взаємодія 

Уміння працювати з 

комп’ютером 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими 

системами в мережі Інтернет, уміння використовувати офісну 

техніку 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»; 

Закон України «Про запобігання корупції». 

Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане 

із завданнями та змістом 

роботи державного 

службовця відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про структурний 

підрозділ) 

Закони України: 

«Про місцеве самоврядування»; 

«Про місцеві державні адміністрації»; 

«Про звернення громадян»; 

«Про доступ до публічної інформації»; 

«Про адміністративні послуги»; 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

«Деякі питання документування управлінської діяльності» 

від 17.01.2018 № 55; 

«Про затвердження Примірного регламенту центру надання 

адміністративних послуг» від 01.08.2013 № 588; 

«Про затвердження Примірного положення про центр 

надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 № 118. 

 

 

Начальник управління        Людмила БОНДАРЕНКО 


